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DE 31 DE J\JLHO DE

1..7

«kI CEW •••••
destiltaçaoad nr~tKhlbl
de recursosdo P\e.srio
financeiros
paraR o
PRODESlANA ·1907, orhlnd6S'a cobraa~
da 'tua na 1Mtd- hidJ'8Cl'átlca do rio Para1H do .
.;Apr~a

o

Presid~lIte do Corpitê }Jdrll Intq.;raç.ão d~ Ba(ia Hidrográtic3 d() Rio Paralba di
_ CElV AP, criado pek\ Decreto nÔ, 1842, de 22 de março de 1996, d(\ Presidet1te. da Repú
no uso de suas atribuições e,
Considerllndo qu~ o PROVES - Proyrarna Nacional de Des~)luiç.Ko df: B
Hidrográficus, da .<\.gência Nacional de Águas, oferece incerlt1vos aOs empreendedores,
tratamento de e!,gotos: domésticos e pennite a alavancagem de recU'rsos p&ra áplicação rut
HidmgrAfica do Rjo paraíOO do Su1;
Considerando que um d~ graves probkmas
Sul é a falIu de tratamentCt de esgotos dom~tico;);

da bltÇia hídrográftcá. do rio

?11m

ConsiJt:rando a Resolução ANA nto, 080 de 19 de lnarço de 2007 que apr·
RegularncJ1to do PRODES para o eXf:rdcio de: 2007, em seu artigo 12. inc:i~o JV, p
atribuição de pontuação para os empreendimentos com a destinação de r~ursO") financeiros
o PRODFS, por decisãQ do Comitê de Bacia - CErV AP;

31 de julho de 2007, como prazo final para que o prestador de serviço com projeto inseri
no
((.)n~it1L':randoa
ResohaçAlI
ANA
117 de 23 de
de: 2007
que de~rminatdia
PRODES!ANA-2007
apresente,
à ANA
.• 3nU.
Delibe~âo
dQabril
Comitê
de naci&
aprove,n
a
destinação de t~ClJrS()5 ao PRODES;
l:on~iderando o valCtt di!:.poruveI de RS 2,2042.351,21 (dois milhões, duzen
qW1rentn e dois mi~ trezentos c cinqUenUi e um reais e vinte e um centavos), em 30 de
2007, ulocados em Ações Estruturais 110 ç''''~rclcjode 2007;

j

Ci,\llsiderando a previsAo uc rep~se da ANA à AGEV AP, no ••..
alor
3.500.000,00 (três milhões e Quinhentos mil reais). pwa o periodo de julho a dtzembro de 2
Con'.iderilodo a previsão de rt:c.:ur50Sd~ t;Qbra.nçapelo uso da água do exerclc
2007, no valor de RS 2.117.500,00 (dois milhõe<;, cento e dezessete mil e quinhf:ntOS re
serem IIlocados em Ações Estruturnis, conforme determinado na Deliberação CEIVAP n°.
18/U4/2006;

Comiderando que ~ encontram inscritos para habilitaçilo no PRODESiA~A -. 2107.
'i (ciIlCO) empleendi1l1enlos da bacia hid:ográfica do rio Paraíba do Sul.
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DELIBERA:
Art. 1" Aprova a destlr.açào de R$ 1.6l&.493A9 (quatro milhões. sei:;.:.::,t;JS ~ ., Íl..,
oilU mil e quattocent0s e Doventa e três rcais e quarentB ~ nove CéntaV{I!\) de recurSOS finanl.:
üI jUl1do~ eL. cobr;lIlç:. pelo use da água na bacia hidrográfica do rio ParilíOO do SuJ. alocado
Ações EsnutunÜs l~rrl2007. para aplicação n() PROuESlANA - 2007;
Art. 2" O critério adotado
pr()j"H>~ inscri{(j~ no PRODES/ANA

•.

ptU'a dlstribu!çlio dos recursos tinançr.ims dc:stinuJu:
- 2007 permite a pontuatri!o de 5036 l)ontus pltra

projeto.

Ali. 3" Autoriza <1 AGEV AP a aplicar os r~ursos financeiros da Ci)~!lya
pc!
da água na bacia do rio Parafba do Sul, descrito no Art. 10 dç:,1.H IJ.:liberação,
empreendimemos inscritos no PRODES' ANA - 2007 no!> tcnnus apresentados"
seguir:
~

J>RESTADOR
SERVIÇO DE
s.uQ;AMJ:N1'O
ETE C~nt;~1JIt~~!

... ---

CESAMA

Fn:_.Princi
__..._o.~_J ... __

DEMSUR

~

3 Ano

Jac:~ãJSP
Taub;lltélSP

SAAE-Jacarel

EJ'F. Ta.ubaté
ETE União ]odústl'ia

·i1iIV

Ct:JV »(It$}

SABESP

~'i;MG

l' "'~

~'"_-=_

C"

703.549,04

00

:.8'76.018.21

Juiz
Barra MansaIkJ
Munaé/MG

SAAE-BM

,~J

~!
_.-=·Uó

5.36

656.02í"i5'

5.36

269.iJ3.;~,~ _.
123.104,64

5.36
5.36

~':;;
',!1OT tU. 4.6W'-:-~' ..

~ 10 - Caso o repl\ssc dos recursos final1ceil'(Js oriundo!' da cobrança pelo u~o du
na bacia hidrognífi,~n do rio Paraíba do Sul, para o período de jullll) a dezerr.hro tlt: 200
inferior ao previsto e, portanto, não houver recursos financeiros suticientes em A~ôt's EstnJ
no exercido de 2007~ ou seJ~ se os recu~os alocados em Ações EstrulurW:;- 2007 ..
inferiores ao valor de R$ 4.62!!.U75,OO (quatro milhões. seis:ccntos e vínte e oitu mil e set
dnco reais), os empreendimento!; inscritos TIO PRODES/ANA - :2007 seri10 privrizados
recursos tinanceiros oriundos da cobrança na bacia 00 Parafba do Su~ do extn:;kio de
àlocados em Açõc~ L<;trurorais.

5eJecjonsJi'~ §

empreendimentos
t'2\'1haja Caso
saldo osfinanceirQ
"llIcado
o •••

inscritos
PRODES/ANA
nào da'~r'á.
~J:ttn
em
Aç~s no
Estrot11Tais
• 1007_ ..o 2007
CElV AP

df:libeT8r sobre a aplicaçao do saldo financeiro) por deliberação ~lt1ca.
Arf. 4" Esta deliberação entra em

1r'igor

a partir da data de sua aprovaçâ0.

ResendelRJ, ,) I de julho de 2007.
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PAULO TEOlJURO DE CAKV ALHO
Presidente do CEIV AP
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